هُوَالشافي
سرطان های بي درد ،دردهای سرطاني قابل کنترل
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
ترجمه و تنظیم :دکتر آزاده منتظری
آنچه در این مطلب ارائه می شود مجموعه ای از اطالعات در مورد عالئم و مشکالت ناشی از سرطانها است .برخی از این عالئم
مستقیما در اثر سرطان پدید می آیند و برخی دیگر در اثر درمان ایجاد می شوند .یک بیمار سرطانی از خود می پرسد آیا من
همی شه درد خواهم دا شت؟ پا سخ این ا ست که یک سوم بیماران مبتال به سرطان دردی اح ساس نمی کنند .این که بدانیم
داشتن د رد ،در اثر گستردگی سرطان نیست بسیار مهم است .درد داشتن الزاما بدین معنا نیست که سرطان بسیار پیشرفته تر
و یا جدی تر از حالت بی دردی استتت هر فردی درد را به گونه ای خاا احستتاس می کند و حتی دو بیمار ،مبتال به یک نو
بیماری ،هر یک بیماری را به گونه ای متفاوت بیان می کنند .درد آن چیزی ا ست که شما را آزار می دهد و مانند سایر عالیم
سرطان باید مطابق با نیازهای خاا شما درمان شود.
در این مجموعه ،طیف وستتیعی از روشتتهای کنترد درد و ستتایر عالئم ستترطان را بیان می کنیم .ما نمی توانیم بهترین رو
درمان و ت سکین درد را به شما تو صیه کن یم ،زیرا این مطلب را فقط پز شک معالج که با تاریخچه شما آ شنا ا ست ،می تواند
دریابد.
علت عای درد
درد ممکن استتت در اثر عوامم متعددی به وجود آید .ممکن استتت ستترطان بر بافت اطراف و یا عوتتب مجاور فشتتار آورد.
عفونت هم می تواند واکن دردناکی را ایجاد کند .اغلب مردم فرامو می کنند که آستتیب به بافت جراحی شتتده نیز ممکن
ا ست سبب ایجاد درد شود .همچنین درد ممکن ا ست در اثر یک تومور ثانویه -که آن را «متا ستاز» می نامیم .به وجود آمده
با شد .اینها معموال علت دردهای ا ستخوانی ه ستند .اما برخی اوقات درد ممکن ا ست در ناحیه ای اح ساس شود که آن ناحیه
دچار سرطان نباشد .علت این گونه دردها این است که عوب هایی می توانند درد را از یک ناحیه بازو و یا شانه احساس شود.
به این نو دردها «دردهای راجعه» می گویند .افراد مبتال به سرطان باید هر گونه درد جدیدی را به پزشک خود گزار دهند.
اما نباید فرامو کنید که شما هم ممکن ا ست مانند سایر افراد عادی و سالم دچار سردرد ،دردهای ع ضالنی ،و یا معده درد
شوید .برخی از افراد مبتال به سرطان با احساس هر گونه درد جدیدی گمان می کنند که بیماری آنان شدت یافته و یا سرطان
گسترده تر شده است .اما اغلب این دردها ربطی به سرطان ندارند .پزشک شما به خوبی می تواند خاطرتان را از جهت آسوده
گرداند .بنابراین باید هر گونه درد جدیدی را به او گزار دهید.
احساس ترس و وحشت می تواند درد شما را شدید کند .همانطور که می تواند سبب اضطراب ،افسردگی و احساس خستگی
مداوم شود .این بدین معنا نی ست که باید همو اره سرطان را مدنظر دا شته با شید .عالئم ب سیاری از بیماریهای ج سمی ،مثم
آستتتم ،بیماریهای قلبی و زخم معده نیز در اثر ناراحتی روحی افزای می یابد .در تمام حاالت فوا باید در کنار درمان ،علت
بیماری و درد روح و روان بیمار نیز درمان شود.
شرح و بيان درد
شرح و بیان در ست درد می تواند کمک مؤثری برای یافتن بهترین رو درمان درد به پز شک بکند .هر چه بهتر و صحیح تر
درد را برای پز شک تو ضیح دهید ،ویی بهتر می تواند عامم ایجاد کننده ی م شکم را دریابد .در این جا پر س هایی را مطرح
می کنیم که شما باید سعی کنید آنها را به درستی پاسخ دهید:
 -1مکان درد کجا است؟ آیا درد در یک ناحیه محدودی از بدن است یا بیشتر؟ و آیا درد از یک نقطه شرو می شود و
طی روز گستر می یابد؟

 -2درد چگونه است؟ آیا درد کند و سوزشی است و یا تیز است؟ آیا شبیه یکی از دردهایی است که قبال احساس کرده
اید؟ (مانند دندان درد ،یا گرفتگی عضالت) .آیا درد سطحی است و یا عمقی؟
 -3شدت درد چقدر است؟ سعی کنید میزان آن را در مقایسه با دردی که قبال تجربه کرده اید بیان کنید .مثم سردرد،
پشتتتت درد ،دردهای ماهیانه ،آستتتیب های ورزشتتتی ،درد زایمانف اگر بخواهید برای دردتان عددی بین  1تا  10را
انتخاب کنید ،کدامرا انتخاب می کنید؟
 -4آیا چیزی درد شما را بهتر و یا شدیدتر می کند؟ آیا هنگامی که ایستاده اید و یا نشسته اید و یا دراز کشیده اید درد
کمتری احستاس می کنید؟ آیا کیسته آب گرم یا پاکت یخ به کاه درد کمکی می کند؟ آیا برخی مستکن ها مثم
آسپرین کمکی می کند؟ آیا مطالعه یک کتاب خوب ،شنیدن موسیقی و یا تماشای تلویزویون می تواند مؤثر باشد؟
 -5آیا درد همیشه وجود دارد؟ و یا درد متفاوت است؟ آیا شب ها شدیدتر می شود؟ آیا بیدارتان نگه می دارد؟ آیا شما
را بیدار می کند؟
سعی کنید تمام جزییات را نیز بیان کنید.
درمان پزشکی برای کاهش درد
نگرانی ها و مشکالت معمود در مورد کنترد درد:
بی از استتتفاده از داروهایی که معموال در جهت کنترد دردهای ستترطان بکار می روند ،باید در مورد مشتتکالتی ه با شتترو
استتتفاده از مستتکن ها ممکن استتت در شتتما به وجود آید فکر کنید .بستتیاری از افراد معتقدند که باید تا حد امکان از موتتر
مستتکن ها خودداری کرد و تنها هنگامی که درد شتتدید و غیر قابم تحمم شتتد به مستتکن متوستتم شتتد .این عقیده به تنهایی
درستتت نیستتت .طیف وستتیعی از مستتکن ها مؤثر برای انوا دردها وجود دارد ،بنابراین نیازی نیستتت که درد را تا هنگامی که
شدید شود ،تحم م کنیم .مور زود هنگام مسکن در هنگام احساس درد ،موجب کاه تاخیر آن دردفعات بعدی نمی شود.
برخی اوقات پز شک از یک م سکن ضعیف تر شرو می کند و در هنگام ضرورت به تجویز داروی قوی می پردازد .همچنین
هنگامی که درد شدیدی دارید ،می توان از مسکن های قوی مانند مورفین استفاده کرد .البته شدید شدن درد به معنای جدی
تر شدن سلطان و پیشرفت آن نیست .اگر پزشک همراه مسکن برای شما داروهای ضد التهابی یا قرا های خواب آور یا ضد
افستتردگی تجویز کند ،تعجب نکنید .اینها از طریقی متفاوت همراه با مستتکن ها در جهت کنترد درد کمک می کنند .نگرانی
م عمود دیگر در مورد معتاد شدن به م سکن ا ست .در مورد داروهایی مثم مورفین ،عادت کرد و واب سته شدن به آنها ،م ستلزم
م ور دوز باالیی ا ست و لذا از این جهت هم خطری وجود ندارد ،زیرا دوز م ورفی شما ،به دقت و بر ح سب نیاز خاا شما
تنظیم شده است و فقط هنگامی که درد زیادتری شود افزای می یابد .دوز مورفی مورفین در بسیاری از افراد ماهها ثابت می
ماند و در صورتی که درد شما کاه یابد این دوز مورفی نیز با نظارت پزشک معالج کاه می یابد.
هنگام ا ستفاده از م سکن ها ،همی شه باید اطمینان دا شته با شید که دارو را مطابق با دوز تنظیم شده م ور می کنید .هد
جلوگیری از درد ا ست .بنابراین منتظر درد ن شوید تا پی از م ور م سکن درد برگردد و شما بدون هیچ ضرورتی ،تا هنگام
جذب و یا تا هنگام شرو عمم آن ،ناراحتی و درد را تحمم کنید .انتخاب نو م سکن ب ستگی به نو شدت درد مورد درمان
دارد .خوشبختانه طیف وسیعی از مسکن ها در دسترس است .همچنین روشهایی دیگری برای کاه درد وجود دارد .از جمله
رادیوتراپی .بنابراین هد یافتن بهترین رو کنترد درد مخووا هر فرد بیمار است .هر دوز مورفی مسکن باید برای کنترد
درد تا موقع م ور دوز بعدی کافی با شد .اگر درد شما قبم از موقع م ور دوز بعدی م سکن ،برگردد به پز شک یا پر ستار
اطال دهید تا دوز مؤثرتری و یا داروی دیگری مورد استتتفاده قرار گیرد .برای یافتن مستتکن مؤثر و تعیین دوز کافی آن نیاز به
زمان است ،بنابراین باید حوصله داشته باشید.
مسکن های خفيف
آستتپرین و استتتامینوفن هر دو مستتکن های بستتیار مؤثری هستتتند و می توان آنها را از داروخانه تهیه کرد .آستتپرین می تواند
التهاب و تورم را همانند درد به خوبی کاه دهد .البته ممکن استتت در برخی افراد هم ایجاد ستتوض هاضتتمه و خونریزی معده
کند .برای کاه خطر به وجود آمدن م شکالت معده ،همی شه تو صیه می شود که از نوعی آ سپرین که در آب حم نمی شود
ا ستفاده کنید .همچنین آ سپرین نباید با معده خالی و یا همراه الکم م ور شود .ا ستامینوفن م شکالت آ سپرین را ایجاد نمی

کند .هرگز آ سپرین و یا ا ستامینوفن را بی از حدی که روی جعبه آن تعیین شده ا ست ،م ور نکنید .چنانچه قبال یکی از
این دو دارو را م ور می کردید ،پز شک معالج را در جریان بگذارید تا سایر درمان ها مطابق آن تنظیم شود .پز شک به خوبی
می تواند به شما بگوید که کدام یک از این دو (آ سپرین یا ا ستامینوفن) برای کاه درد شما مؤثرتر است .علت هم این است
که هر یک از این مسکن ها به طریق خاا خود عمم می کنند .به عنوان مثاد آسپرین بر محم درد تأثیر می گذارد در صورتی
که برخی دیگر از این داروها از طریق مغز اثر می گذارند.
مسکن هایی با قدرت متوسط
داروهایی که حاوی کدیین ،دکستروپروپوکسی فن هستند ،در این دسته قرار دارند .این داروها بر روی مغز و سیستم عوبی اثر
می گذارند و تهیه آنها فقط با داشتن نسخه پزشک میسر است .این داروها ممکن است تا حدی سبب کاه سطح هوشیاری
شوند ،لذا پس از م ور این داروها باید از انجام اعمالی که نیاز به هو شیاری دارند -مانند رانندگی -خود داری کنید .لذا باید
این مشکم را به پزشک معالج خود بگویید تا برای شما مسهم هایی تجویز نماید که همراه این نو مسکن ها مور کنید .به
هنگام انجام اعمالی نظیر رانندگی که نیاز به هوشیاری باال دارند نباید این داروها را همراه با الکم مور کنید.
مسکن هایی با قدرت باال
مورفین و دایامورفین پرمور ترین داروهای این دسته هستند .این داروها به اشکاد قرا ،شربت ،شیا و یا تزریقی مور
می شوند .مانند سایر مسکن ها در مورد این داورها هم یافتن مؤثرترین دوز مورفی برای بیمار موضو بسیار مهمی است .دو
بیمار ،که هر دو دارای یک نو ستترطان هستتتند و در یک مرحله از بیماری قرار دارند ممکن استتت به دو دوز کامال متفاوت از
مورفین نیاز داشتتته باشتتند .معموال در ابتدا با یک دوز پایین شتترو می کنیم و به تدریج دوز موتترفی را افزای می دهیم تا
مناسب ترین دوز مورفی جهت کاه درد را دریابیم .چنانچه مسکن دیگری که حاوی مورفین است را همزمان مور کنید
سبب تغییر دوز م ورفی منا سب می شود ،در این صورت ،سرطانی که مورفین م ور می کنند درباره احتماد عادت کردن و
واب سته شدن به دارو و یا گیج شدن در اثر م ور دارو و در نتیجه عدم توانایی مراقبت از خود سؤالی می کنند .پا سخ خیر
است.
همانطور که قبال ذکر شد ،میزان ،نیاز بیماران سرطانی به مور دارو افزای نمی یابد و بنابراین به دارو معتاد نمی شوند .ولی
به هر حاد قطع یکباره مور مورفین غیر عاقالنه است.
دوز م ورفی ب سیاری از داروها ،از جمله داروهایی که برای کنترد و پایین آوردن ف شار خون م ور می شوند باید به تدریج
کاه یابد و در مورد مورفین هم همینطور استتت .مانند مستتکن های (گروه های متوستتط) مورفین نیز می تواند باعه کاه
سطح هوشیاری شود ،اما این وضع پس از گذشت چند روز خاتمه می یابد .البته مورفین در افراد مختلف تاثیرات متفاوتی می
گذارد .اما اگر شما ق ود رانندگی و یا کارکردن با و سایلی را دارید که نیاز به هو شیاری باال دارد ،باید ابتدا میزان هو شیاری و
واکن های عمومی خود را کنترد کنید .اگر ق ود رانندگی یا انجام هر کار دیگری را که نیازمند هو شیاری ا ست دارید ،یقینا
الکم هم نباید مور کنید .از یکی از دوستان خود بخواهید که در یک خیابان خلوت شما را بسنجد .البته بهتر است که ابتدا
به وسیله پزشک عمومی خود چک شوید.
مورفین دو عارضه جانبی شایع را به وجود می آورد که البته به وسیله داروها برطر می شود .یبوست نیز ایجاد می کند که به
این بیماران تو صیه می شود همراه م ور مورفین از م سهم ها هم ا ستفاده کنند .مکانی سم عمم این م سم ها متفاوت ا ست.
برخی از آنها مدفو را نرم می کند و عبو آنرا راحت تر می سازد .برخی دیگر روده را تحریک می کند تا مدفو را سریعتر خارج
کند .ترکیبی از این دو نو مح وود اغلب بهترین م سهم ا ست و پز شک معالجتان می تواند به شما بگوید کدام یک از اینها
افراد در اولین باری که مورفین مور می کنند ،دچار احساس تهو و ناراحتی می شوند.
بنابراین به آنها تو صیه می شود که در هفته اود درمان ،از داروهای ضد تهو ا ستفاده کنند .خ شکی دهان نیز یکی دیگر از
عوارض آزار دهنده داروهایی نظیر مورفین و کدیین است ،که البته در این مورد نیازی به درمان دارویی نیست و می توان آن را
با خوردن مقدار زیادی از مایعات و یا پای ستتیب تازه بر طر کرد .داروهای حاوی مورفین را با دقت نگهداری کنید .در آنها را
ب سته نگه دارید و آنها را دور از د سترس کودکان قرار دهید .اگر حدس می زنید که ممکن ا ست م ور آنها را فرامو کنید،
یادداشتی برای خود بنویسید و آن را در محلی که در معرض دیدتان است ،قرار دهید .این مبحه ادامه دارد.
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